
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

від  28  листопада  2019  року   № 1507 

м. Тернопіль 
 

Про обласну програму підтримки осіб, які 

брали участь в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил, членів 

сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності на 2020-2024 роки 

 

 

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 25 жовтня 2019 року № 02-6457/05, враховуючи рекомендації постійних 

комісій Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення 

та учасників АТО і членів їх сімей, з питань бюджету, керуючись пунктом 16 

частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Тернопільська обласна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити обласну програму підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності на 2020-2024 роки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 

Тернопільської обласної ради з питань соціального захисту населення та 

учасників АТО і членів їх сімей. 
 

 

Голова Тернопільської обласної ради                 В.В. ОВЧАРУК 

 



                    

 Затверджено 

рішенням Тернопільської обласної ради 

від 28 листопада 2019 року №1507 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності 

 на 2020-2024 роки 

 

 

I. Паспорт програми 
 

1. Ініціатор 

розроблення 

програми 

департамент соціального захисту населення 

Тернопільської обласної державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

влади про 

розроблення 

програми 

Закони України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях», 

доручення в.о. голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 05 серпня 2019 року     

№ 87 «Про розроблення проєкту обласної програми 

підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних 

сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних 

сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції Гідності на 

2020-2024 роки» 

3. Розробник 

програми 

департамент соціального захисту населення 

Тернопільської обласної державної адміністрації 

4. Співрозробники 

програми 

управління охорони здоров’я Тернопільської 

обласної державної адміністрації 

5. Відповідальний 

виконавець 

програми 

департамент соціального захисту населення 

Тернопільської обласної державної адміністрації 

6. Учасники 

програми 

 

департамент соціального захисту населення; 

управління охорони здоров’я; освіти і науки; 

культури; з питань внутрішньої політики, релігій та 

національностей; фізичної культури та спорту; сім’ї 

та молоді; відділ взаємодії із засобами масової 

інформації Тернопільської обласної державної 

адміністрації, Головне управління Держгеокадастру 
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в Тернопільській області, Головне територіальне 

управління юстиції в Тернопільській області, 

Тернопільський обласний центр зайнятості, 

Тернопільський обласний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в 

Тернопільській області, районні державні 

адміністрації, виконавчі комітети Бережанської, 

Кременецької, Тернопільської та Чортківської 

міських рад, місцеві ради Об’єднаних 

територіальних громад, сільські, селищні, міські 

ради, лікувальні заклади області, державні 

професійно-технічні навчальні заклади 

7. Термін реалізації 

програми 

2020-2024 роки 

 етапи виконання 

програми 

I – 2020-2022 роки 

II – 2023-2024 роки 

8. Перелік бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні 

програми 

кошти обласного, районних бюджетів, міських 

бюджетів (у тому числі бюджетів міст обласного 

значення), сільських, селищних бюджетів 

9. Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

програми, всього, у 

тому числі: 

 

80933,7 тис. гривень 

1) коштів обласного 

бюджету 

53933,7 тис. гривень 

2) коштів районних 

бюджетів, міських 

бюджетів (у тому 

числі міст 

обласного 

значення), 

сільських, 

селищних 

бюджетів 

27000, 0 тис. гривень 
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II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

 Виконання обласної програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих 

під час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 

Гідності на 2015-2019 роки призвело до підвищення рівня соціального захисту, 

вирішення соціально-побутових питань осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил та членів сімей загиблих 

під час проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил; 

оздоровлення, проведення реабілітації та забезпечення лікування зазначених 

категорій осіб.  

 Покращено матеріальне становище у 2015 році - 80 сімей загиблих під час 

проведення антитерористичної операції, у 2016-2019 роках – щороку 180 членів 

сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції 

Об'єднаних сил, у 2018-2019 роках - 10-ти  членів  сімей  Героїв   Небесної 

Сотні  та 5-ти сімей Героїв Небесної Сотні, у 2019 році - 150-ти учасників-

добровольців антитерористичної операції. 

 У 2019 році 2,5 тис. учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил залучено до участі у заходах з реадаптації. 

 У зв’язку з продовженням ведення операції Об’єднаних сил на території 

Донецької та Луганської областей у Тернопільській області постійно 

збільшується кількість осіб, які беруть або брали в ній участь, а також виникає 

питання соціального захисту членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, та операції Об’єднаних сил. Крім того, на 

території області проживають члени сімей Героїв Небесної Сотні та 

постраждалі учасники Революції Гідності, які також потребують підтримки. 

 Тому виникає необхідність розроблення обласної програми підтримки 

осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки для розв’язання актуальних 

проблем, які необхідно вирішувати, зокрема:  

 - визначення соціально-побутових потреб учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців 

антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей 

осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності; 

 - налагодження співпраці з благодійними та волонтерськими 

організаціями для надання матеріальної допомоги, безоплатної правової 

допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у 

тому числі учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам 

бойових дій-добровольцям, членам сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалим 

учасникам Революції Гідності; підвищення громадянської свідомості; 

вшанування жителів області, які загинули під час проведення 
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антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та надання щомісячної 

допомоги членам їх сімей;  

 - виділення земельних ділянок, сприяння учасникам антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, учасникам бойових дій-добровольцям та членам 

сімей загиблих у працевлаштуванні.  

 Також є потреба у забезпеченні більш якісного лікування осіб, 

постраждалих під час проведення антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників 

бойових дій-добровольців, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності, а саме: протезування суглобів і клапанів, 

постановка стентів, кардіостимуляторів і судинних протезів, очне та 

слухопротезування, обстеження (комп’ютерна томографія, магнітнорезонансна 

томографія). Також у проведенні їх реабілітації та оздоровлення, сприянні 

направленню на безоплатне санаторно-курортне лікування.  

 Крім того, потребують вирішення проблеми з влаштування дітей 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників-

добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 

Гідності до дошкільних навчальних закладів, безкоштовного навчання у 

державних професійно-технічних, вищих навчальних закладах дітей загиблих 

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил.  

 Затвердження обласної програми підтримки осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності на 2020-2024 роки (далі-програма) та залучення для її 

виконання  коштів обласного бюджету, районних, міських (у тому числі коштів 

бюджетів міст обласного значення), селищних, сільських бюджетів, сприятиме 

вирішенню проблемних питань вказаних вище категорій населення. 

Недостатнє фінансування зазначених проблем з державного бюджету 

водночас потребує залучення коштів обласного та інших місцевих бюджетів. 

 

ІІІ. Визначення мети програми 

 

 Метою програми є створення сприятливих соціально-побутових, 

медичних умов для реалізації прав осіб, які брали участь в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності. 

 Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області.  
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ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

 Реалізація пріоритетних завдань програми:  

- сприятиме соціальному захисту та підтримці осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-

добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності, покращенню їх соціально-побутового та 

медичного обслуговування: 

  - забезпечуватиме підвищення рівня життєзабезпечення осіб, які брали 

участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, учасників-

добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, 

членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності шляхом надання натуральної та нецільової 

грошової допомоги. 

 Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів обласного 

бюджету в сумі 53933,7 тис. гривень, зокрема на I етапі – 29700 тис. гривень, на                  

II етапі – 24232,8 тис. гривень та інших місцевих бюджетів (у тому числі 

міських бюджетів міст обласного значення), в сумі 27000 тис. гривень, зокрема 

на I етапі – 15800 тис. гривень, на II етапі – 11200 тис. гривень. 

 Головними розпорядниками бюджетних коштів, передбачених на 

виконання підпунктів 1-3, 11 пункту 2 розділу VI програми, визначено 

департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної 

адміністрації, підпунктів 6 і 7 – управління охорони здоров’я Тернопільської 

обласної державної адміністрації, підпункту 10 – управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації, підпункту 12 – управління 

сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації.   

 

Ресурсне забезпечення програми  

                                                                                                                    тис. гривень  

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат 

на виконання 

програми   

І ІІ 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі: 

14012,0 15270,4 16218,5 17172,2 18260,6 80933,7 

обласний бюджет 

 

9012,0 9970,4 10718,5 11572,2 12660,6 53933,7 
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Районні, міські 

бюджети (у тому 

числі міст 

обласного 

значення), сільські, 

селищні бюджети  

5000,0 5300,0 5500,0 5600,0 5600,0 27000,0 

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

 

 Основним завданням програми є покращення соціального захисту осіб, 

які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, 

учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-

добровольців, членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної 

операції, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 

Революції Гідності. 

 Виконання програми дасть змогу: 

 - підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально-

побутових питань осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій-добровольців, членів сімей осіб, загиблих під 

час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності; 

 - оздоровлювати, проводити реабілітацію та забезпечувати лікування осіб, 

які брали участь у антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, в тому 

числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових 

дій-добровольців членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності; 

 - провести заходи щодо забезпечення соціального супроводу соціальної 

адаптації та реадаптації 2500 учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил у тому числі учасників-добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій-добровольців. 

 - покращити у 2020-2024 роках матеріальне становище: 

200 (щороку із збільшенням на 20%) членів сімей загиблих під час 

проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні (в сумі 800 гривень);  

 22 сімей загиблих учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників 

бойових дій-добровольців (у сумі по 25 тис. гривень); 

 15 сімей учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-

добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, студентів –  

учасників бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасників бойових дій-

добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності за допомогою  

компенсації в розмірі фактичної плати за навчання; 
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 шляхом виплати разової грошової допомоги до 5 травня учасників-

добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців 

у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України на відповідний рік, згідно 

із  Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» для категорії учасників бойових дій;  

 - покращити у 2020-2024 роках медичне забезпечення: 

1050 осіб (щороку), забезпечивши лікуванням та виробами медичного 

призначення осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, 

учасників бойових дій-добровольців, членів сімей загиблих (померлих) під час 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності; 

1020 осіб (щороку) завдяки проведенню реабілітаційного лікування та 

оздоровлення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції 

Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій-добровольці, членів їх сімей, членів сімей 

загиблих (померлих) Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 

Гідності, в комунальних підприємствах Тернопільської обласної ради; 

протягом 2020-2024 років забезпечувати вшанування осіб, які брали 

участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі 

учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-

добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, волонтерів та 

інших. 
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VI. Напрями діяльності та заходи обласної програми підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності  

на 2020-2024 роки 
 

 

 з/п Назва 

напряму 

діяльності 

(пріори-

тетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

виконан-

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання В
сь

о
г
о

 Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  

тис. гривень, у тому числі: 
Очікува-

ний 

результат 
І етап ІІ етап 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Органі-

заційно-

правове 

забез-

печення 

1. Створити необхідні умови для 

безперешкодного доступу 

учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, 

у тому числі учасників-

добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій 

добровольця, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників 

Революції Гідності для отримання 

інформації щодо програми та змін 

затверджених до неї  

2020-

2024 

роки 

відділ 

взаємодії із 

засобами 

масової 

інформації 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації 

 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Отрима-

ння ін-

формації 

про 

завдання 

програми  
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  2. Забезпечити проведення оцінки 

соціально-побутових потреб осіб, 

які брали участь в 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, у тому 

числі учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій- 

добровольців, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності 

 

2020-

2024 

роки 

Тернопільсь-

кий обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім'ї, дітей та 

молоді, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Кремене-

цької, Терно-

пільської, 

Чортківської 

міських рад 

не 

потре-

бує 

фінансу-

вання 

- - - - - - визначе-

ння 

актуаль-

них 

проблем 

для 

подаль-

шого їх 

вирішення 

 

 

 

 

 

 3. Налагодити співпрацю з 

благодійними, волонтерськими, 

релігійними, міжнародними 

організаціями з метою залучення 

позабюджетних коштів для 

надання грошової та натуральної 

допомоги особам, які брали участь 

в антитерористичній операції,  

операції Об’єднаних сил, у тому 

числі учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій- 

добровольцям, членам сімей осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членам 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалим учасникам 

2020-

2024 

роки 

управління з 

питань 

внутрішньої 

політики, 

релігій та 

національ-

ностей 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільсь-

кий обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - поліп-

шення 

матеріа-

льного 

становища 

зазначе-

них 

категорій 

осіб 
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Революції Гідності   

 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Кремене-

цької, Терно-

пільської, 

Чортківської 

міських рад 

  4. Надавати безоплатну правову 

допомогу особам, які брали участь 

в антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, у тому 

числі учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій- 

добровольцям, членам сімей осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників 

Революції Гідності   

2020-

2024 

роки 

Головне 

терито-

ріальне 

управління 

юстиції в 

Тернопіль-

ській області 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - забез-

печення 

реалізації 

прав 

зазначе-

них 

категорій 

осіб згідно 

з чинним 

законода-

вством 

  5. Підвищувати громадянську 

свідомість та патріотичне 

виховання молоді 

2020-

2024 

роки 

управління 

освіти і 

науки; 

культури; 

фізичної 

культури та 

спорту; сім’ї 

та молоді; 

відділ 

взаємодії із 

засобами 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - досягне-

ння 

духовно-

мораль-

ного, 

патріо-

тичного 

виховання 

підрос-

таючого 

покоління 
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масової 

інформації 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Кремене-

цької, Терно-

пільської,  

Чортківської 

міських рад 

  6. Забезпечити безоплатне 

відвідування музеїв, 

Тернопільського академічного 

обласного українського драмати-

чного театру ім. Т.Г. Шевченка, 

Тернопільського академічного 

обласного театру актора і ляльки та 

Тернопільської обласної філармонії 

особами, які брали участь в 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, у тому 

числі учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій- 

добровольців, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

2020-

2024 

роки 

управління з 

питань 

внутрішньої 

політики, 

релігій та 

національ-

ностей 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - покращен

ня 

духовно-

мораль-

ного духу 

зазнече-

них 

категорій 

осіб 
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постраждалих учасників 

Революції Гідності  

  7. Забезпечити пільгове навчання у 

школах естетичного виховання 

дітей учасників та загиблих під час 

проведення антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, 

учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій- 

добровольців, членів сімей Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності   

2020-

2024 

роки  

управління з 

питань 

внутрішньої 

політики, 

релігій та 

національ-

ностей 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Кремене-

цької, Терно-

пільської,  

Чортківської 

міських рад 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - естетичне 

вихован-

ня дітей 

зазначе-

них 

категорій 

осіб 

2. Соціальна 

підтримка 

осіб, які 

брали 

участь в 

антитеро-

ристичній 

операції, 

операції 

Об’єдна-

них сил, у 

тому числі 

учасників 

добро-

1. Надавати щомісячну допомогу: 

- членам сімей загиблих 

учасників бойових дій 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, які брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, 

забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил у 

період її проведення, та загинули 

(пропали безвісти), померли 

2020-

2024 

роки 

департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

обласний 

бюджет 

 

14823,7 

 

1992,0 

 

2390,4 

 

2868,5 

 

3442,2 

 

4130,6 

Покраще-

ння мате-

ріального 

станови-

ща щороку 

близько 

200 членів 

сімей 

загиблих 

під час 

проведе-

ння 

антитеро-

ристичної 
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вольців 

антитеро-

ристичної 

операції, 

учасників 

бойових 

дій - 

добро-

вольців, 

членів 

сімей осіб, 

загиблих 

під час 

проведен-

ня антите-

рористич-

ної 

операції та 

операції 

Об’єдна-

них сил, 

членів 

сімей 

Героїв 

Небесної 

Сотні, 

постраж-

далих 

учасників 

Революції 

Гідності 

внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил 

забезпеченні її проведення;   

- членам сімей Героїв Небесної 

Сотні 

(допомога неповнолітнім членам 

сімей загиблих (померлих) 

виплачується матері (батькові) 

опікуну) 

в сумі 830 гривень, з яких 30 грн. – 

поштові видатки 

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської,  

Чортківської 

міських рад 

операції, 

операції 

об’єдна-

них сил, 

членів 

сімей 

Героїв 

Небесної 

Сотні 

  

 

 

 

 

2. Надавати одноразову грошову 

допомогу у розмірі 25 тис. гривень 

на поховання, сім’ї (особі, яка 

здійснила поховання): 

1) загиблого учасника бойових дій 

2020-

2024 

роки 

департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Тернопільсь-

обласний 

бюджет 

2750,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 Підтри-

мка 

матеріа-

льного 

становища
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антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, 

учасника-добровольця 

антитерористичної операції, 

учасника бойових дій-добровольця 

під час виконання військового 

(службового) обов’язку; 

2) особи, яка була мобілізована на 

військову службу, або особи, яка 

уклала контракт на військову 

службу, смерть якої пов’язана (не 

пов’язана) з виконанням 

військового обов’язку та 

наступила в період проходження 

військової служби; 

3) демобілізованого учасника 

бойових дій антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, 

захворювання якого пов’язане із 

захистом Батьківщини. 

Вказана допомога надається на 

підставі таких документів: 

- заяви члена сім’ї загиблого 

(особи, яка здійснила поховання) 

про надання допомоги зі згодою 

на обробку та використання 

персональних даних; 

- копії паспорта громадянина 

України (сторінки, де вказано 

прізвище, ім'я, по батькові, дата 

народження, серія і номер 

паспорта, коли і ким виданий, 

місце реєстрації) або ID-картки з 

підтверджуючим документом про 

місце проживання особи; 

- копії довідки ідентифікаційного 

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської,  

Чортківської 

міських рад 

22 осіб,  

які 

здійснили 

поховання

зазначе-

них 

категорій 

осіб,         

у сумі  

25 тис. 

гривень 

(щороку) 
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номера або копії відмітки у 

паспорті про його відсутність; 

- довідки, виданої військовою 

частиною, військовим 

комісаріатом, уповноваженим 

органом Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної 

служби України, Національної 

гвардії України, Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій або їх територіальними 

органами, що підтверджує 

причину смерті, а для сім’ї, в якій 

загинув учасник-доброволець 

антитерористичній операції, 

учасник бойових дій-доброволець: 

довідки,  виданої добровольчим 

формуванням, в якому перебував 

учасник-доброволець 

антитерористичної операції, 

учасник бойових дій-доброволець, 

та довідки місцевої громадської 

організації щодо участі у захисті 

територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході 

України, завіреної підписом та 

печаткою; 

- витягу з протоколу засідання 

ВЛК про встановлення 

причинного зв’язку захворювання, 

поранень, контузій, травм, каліцтв 

(для осіб, зазначених в підпункті 3 

цього пункту); 

- довідки місцевої ради про 

підтвердження особи,  яка 
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здійснила поховання; 

- банківських реквізитів 

одержувача грошової допомоги.  

Допомога виплачується 

починаючи з часу дії програми 

членам сім’ї (особі, яка здійснила 

поховання) загиблого  

(померлого), на підставі  

клопотання районної державної 

адміністрації, виконавчого 

комітету Бережанської, 

Кременецької, Тернопільської, 

Чортківської міських рад до 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

  3. Вшановувати осіб, які брали 

участь в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил, 

у тому числі учасників-

добровольців антитерористичної 

операції, учасників бойових дій-

добровольців членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників 

Революції Гідності, волонтерів та 

інших (крім заходів обласної 

програми вшанування українців, 

постраждалих у ХХ столітті 

внаслідок окупаційних режимів, та 

Героїв Небесної Сотні і учасників 

антитерористичної операції у    

ХХІ столітті на 2017-2019 роки) 

2020 - 

2024 

роки 

департамент 

соціального 

захисту 

населення, 

відділ 

взаємодії із 

засобами 

масової 

інформації, 

управління 

освіти і 

науки; 

культури; з 

питань 

внутрішньої 

політики, 

релігій та 

національ-

ностей 

Тернопільсь-

кої обласної 

обласний 

бюджет 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 вшанува-

ння зазна-

чених 

категорій 

осіб 

шляхом 

закупівлі 

та 

вручення 

такій 

категорії 

осіб квітів, 

медалей 

тощо 
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державної 

адміністрації, 

Тернопіль-

ський 

обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім'ї, дітей та 

молоді, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської, 

Чортківської 

міських рад 

  

 

 

 

4. Надавати особам, які брали 

участь в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил, 

учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій- 

добровольцям та членам сімей 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил земельні 

ділянки для будівництва, ведення 

господарства, ведення садівництва 

та іншої господарської діяльності  

постійно Головне 

упраління 

Держгеока-

дастру у 

Тернопіль-

ській області, 

сільські, 

селищні, 

міські ради 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - поліпше-

ння соці-

ального 

становища 

8 зазначе-

них 

категорій 

осіб 

  

 

 

5. Сприяти в працевлаштуванні за 

спеціальністю відповідно до фаху 

особам, які брали участь в 

антитерористичній операції, 

постійно Тернопільськ

ий обласний 

центр 

зайнятості, 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - працевла-

штування 

категорій 

громадян, 
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операції Об’єднаних сил, та членам 

сімей загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, 

учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій- 

добровольцям 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської,  

Чортківської 

міських рад 

зазначе-

них у 

цьому 

пункті 

  

 

 

 

6. Забезпечувати лікуванням та 

виробами медичного призначення  

осіб, які брали участь у проведенні 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, 

учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій- 

добровольців, членів сімей 

загиблих (померлих) під час 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, членів 

сімей Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійн

о 

управління 

охорони 

здоров’я 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської, 

Чортківської 

міських рад 

обласний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти 

районних, 

міських 

бюджетів 

(у тому 

числі 

бюджети 

міст 

обласного 

значення), 

сільських, 

селищних

бюджетів 

22800,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

27000,0 

4000,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5000,0 

4500,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5300,0 

4600,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5500,0 

4800,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5600,0 

4900,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5600,0 

забезпече-

ння 1050 

осіб 

лікува-

нням 

(проте-

зуванням 

суглобів, 

клапанів, 

постанов-

кою 

стентів, 

кардіости-

муляторів, 

судинних 

протезів, 

очним та 

слухопро-

тезува-

нням), 

обстеже-

ння (ком-

п’ютерна 

томогра-
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фія, маг-

нітнорезо-

нансна 

томо-

графія) та 

іншим 

вказаним 

категоріям 

осіб 

відповідно 

до 

медичних 

показів 

(щороку) 

  

 

 

 

7. Проводити реабілітаційне 

лікування та оздоровлення осіб, 

які брали участь у 

антитерористичній операції, 

операції Об’єднаних сил, в тому 

числі учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій- 

добровольців, членів їх сімей, 

членів сімей загиблих (померлих) 

Героїв Небесної Сотні, 

постраждалих учасників Революції 

Гідності, в комунальних 

підприємствах Тернопільської 

обласної ради: КНП 

«Тернопільський обласний 

медичний центр соціально-

небезпечних захворювань» 

Тернопільської обласної ради; 

КНП «Микулинецька обласна 

фізіотерапевтична лікарня 

реабілітації» Тернопільської 

постій-

но 

управління 

охорони 

здоров’я 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської, 

Чортківської 

міських рад 

обласний 

бюджет 

10000,0 1900,0 1900,0 2000,0 2000,0 2200,0 реабіліта-

ція та 

оздоров-

лення 1020 

постра-

ждалих 

учасників 

Революції 

Гідності, 

громадян, 

які постра-

ждали під 

час 

проведе-

ння 

антитеро-

ристичної 

операції, 

Операції 

об’єдна-

них сил 

згідно з 
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обласної ради; КНП «Більче-

Золотецька обласна лікарня 

реабілітації імені В.Г. Вершигори» 

Тернопільської обласної ради; 

КНП «Заліщицький обласний 

госпіталь інвалідів війни та 

реабілітованих» Тернопільської 

обласної ради; КНП 

«Тернопільська обласна клінічна 

психоневрологічна лікарня» 

Тернопільської обласної ради, 

КНП «Тернопільська 

університетська лікарня» 

Тернопільської обласної ради 

медич-

ними 

показами 

(щороку) 

  8. Забезпечувати безкоштовне 

навчання у державних професійно-

технічних навчальних закладах 

дітей осіб, загиблих під час 

проведення антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил 

2020-

2024 

роки 

управління 

освіти і науки 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської,  

Чортківської 

міських рад 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - - здобуття 

професій-

ної підго-

товки 

дітьми 

осіб, 

зазначе-

них у 

цьому 

пункті 

  

 

 

 

9. Позачергово влаштовувати до 

дошкільних закладів освіти дітей 

осіб, які брали участь в 

антитерористичній операції, 

2020-

2024 

роки 

 

управління 

освіти і науки 

Тернопільсь-

кої обласної 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

здобуття 

дошкіль-

ної освіти 

дітьми 
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 операції Об’єднаних сил та осіб, 

загиблих під час проведення 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської,  

Чортківської 

міських рад 

 

 

 

осіб, 

зазначе-

них у 

цьому 

пункті 

  10. Забезпечити виплату 

компенсації в розмірі фактичної 

плати за навчання на контрактній  

основі у вищих навчальних 

закладах спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Тернопільської області сім’ям  

учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, 

учасників-добровольців 

антитерористичної операції, 

учасників бойових дій-

добровольців, постраждалих 

учасників Революції Гідності, 

студентам учасникам бойових дій 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, 

учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій-

добровольцям, постраждалим 

учасникам Революції Гідності 

2020-

2024 

роки 

управління 

освіти і 

науки 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації 

обласний 

бюджет 

600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 компенса-

ція за 

навчання 

15 особам 

зазначе-

них 

категорій 

осіб 
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  11. Забезпечити виплату разової 

грошової допомоги до 5 травня 

учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій- 

добровольцям у розмірі, 

визначеному Кабінетом Міністрів 

України на відповідний рік, згідно 

із  Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» для категорії 

учасників бойових дій. 

Виплата вказаної допомоги 

здійснюється на підставі таких 

документів: 

- заяви зі згодою на обробку та 

використання персональних 

даних; 

- копії паспорта громадянина 

України (сторінки, де вказано 

прізвище, ім'я, по батькові, дата 

народження, серія, номер 

паспорта, коли і ким він виданий, 

місце реєстрації) або ID-картки з 

підтверджуючим документом про 

місце проживання особи; 

- копії довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера або 

копії відмітки в паспорті про його 

відсутність; 

- копії посвідчення учасника-

добровольця антитерористичної 

операції (операції Об’єднаних 

сил); 

- довідки банківської установи 

про розрахунковий рахунок. 

2020-

2024 

роки 

департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі 

комітети 

Бережансь-

кої, Креме-

нецької, 

Тернопіль-

ської,  

Чортківської 

міських рад 

обласний 

бюджет 

2210,0 300,0 360,0 430,0 510,0 610,0 фінансова 

підтримка       

130 осіб 

вказаних 

категорій 
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Виплата не здійснюється якщо 

відповідне посвідчення (чи статус) 

особі було видано після 5 травня 

поточного року. 

  12. Забезпечувати надання 

соціальних послуг, у тому числі 

соціального супроводу, соціальної 

адаптації та реадаптації учасникам 

антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, у тому 

числі учасникам-добровольцям 

антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій- 

добровольцям та членам їх сімей  

2020-

2024 

роки 

 

управління 

сім’ї та 

молоді 

Тернопільсь-

кої обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільсь-

кий обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

обласний 

бюджет 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 охоплення 

соціаль-

ними 

послугами 

2500 осіб 

вказаних 

категорій 

 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому числі: 

 80933,7 14012,0 15270,4 16218,5 17172,2 18260,6  

 коштів обласного бюджету  53933,7 9012,0 9970,4 10718,5 11572,2 12660,6  

 коштів районних, міських бюджетів (у тому числі бюджети міст 

обласного значення), сільських, селищних бюджетів  

 27000,0 5000,0 5300,0 5500,0 5600,0 5600,0  
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VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

програмою, покладається на департамент соціального захисту населення 

Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів програми 

та надають пропозиції з удосконалення її реалізації департаменту соціального 

захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації щороку до 

1 січня та до 1 липня протягом 2020-2025 років. 

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів 

програми департамент соціального захисту населення подає щороку до 10 

січня та до 10 липня протягом 2020-2025 років департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації. 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату  

Тернопільської обласної ради                                                    І.Г. БАБІЙЧУК 
 

 

 

Вадим Боярський 


